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Gudenåkomitéen efterspørger afklaring på lovområdet om spiritussejlads i de ikke-

beviskrævende motoriserede fartøjer 

 

Gudenåen er et populært sted at sejle, og særlige søerne i området kaldet Søhøjlandet (Silkeborg og 

Skanderborg) tiltrækker mange motorbådssejlende. Men området anvendes også i stor stil af vandets 

bløde trafikanter så som fx kanoturister, foreningslivet og lokalbefolkningen generelt.  

 

Komitéen er interesseret udfaldet af den undersøgelse, som blev igangsat af Erhvervsministeren efter 

en debat i Folketingets spørgetime d. 4. december 2019 om spiritussejlads. Nuværende lovgivning 

fastsætter alene en fast promillegrænse (0,5‰) såfremt det motoriserede fartøj kræver et 

uddannelsesbevis at føre fx speedbådscertifikat. Hvis båden ikke kræver et bevis at føre, er der ingen 

fast promillegrænse.  

 

Gudenåkomitéen bakker op om holdningen fra de lokale politikredse og Brugerrådets for Sejlads på 

Gudenåen på dette område: en fast promillegrænse for alle motoriserede fartøjer ønskes. Og den 

ønskes på forkant – ikke først når der er sket en ulykke. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rune Kristensen, Formand for Gudenåkomitéen 

Karen Lagoni, Næstformand for Gudenåkomitéen 



 
Hvem er Gudenåkomitéen? 

 

 

 

• Frivilligt, tværkommunalt, formaliseret samarbejde på politisk niveau om Gudenåens 

benyttelse, beskyttelse og klimatilpasning. 

 

Medlemskommuner 2022 – 2025: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, 

Favrskov og Randers Kommuner. Disse kommuner dækker den sejlbare del af 

Gudenåsystemet 

 

 

• Arbejder bl.a. for en koordineret, afbalanceret og sammenhængende indsats for rekreativ 

anvendelse og beskyttelse af natur og miljø i vandsystemet og de nære omgivende arealer 

 

 

• Følger udviklingen i den rekreative anvendelse af vandsystemet og de vandnære arealer, 

og vurderer mulighederne for at tilgodese de forskellige interesser i den rekreative 

anvendelse af områderne. 

 

Dette sker bl.a. via Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, som nedsættes af 

Gudenåkomitéen 

 

 

• Direkte link til hjemmeside: https://www.gudenaakomiteen.dk/ 
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